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 ملخص تنفيذي 
  األهليالرسوووومي أو  سووووواء علم الم ووووتوي   مواءمةنظرا للتزايد الملحوظ في أعداد فئة ذوي اإلعاقة باختالف أنواعها وعدم وجود خطة 

الحق ق وة بموا   بهودف ارتقاواء بالمودمال الماودمة لهشك بتوووووووووووووويوج قهواملي يالم  ا ت واجاقهش  الطرق والمرافق العوامة لووي اإلعاقة لتهيئوة
وفاا  خطة المواءمة هوهإعداد  ارهتمام بفئة ذوي اإلعاقة قش  في  بلدية تفحفئة الم وووووووتهدفةك وانطالقا ما دوت يضوووووووما جودة الح اة لل

 .العلم ة المنهج ة والمتعاتف عليها دول ا في إعداد المطط واألس للمعايير  
 

 ما خالل وضعها لهوه المطة إلم قحايق عدة غايال ما أبرزها:بلدية تفح قأمج 
إدتاج مفهوم التصم ش التامج للوصول لهافة المباني والمرافق والمدمال التابعة للبلدية لضمان  اووووووووووووق األ وووووووووووما  ذوي   .1

 )محور المواءمة(. داخج مرافق البلديةاإلعاقوة في إميانيوة الوصوول و ريوة الحركوة والتناوج بأموان وكراموة واسوتاالل ة 
ة في إميانيووووة الوصووووول و ريووووة الحركووووة والتناووووج بأمووووان وكرامووووة واسووووتاالل ة في كافووووة  انفوووواذ  اوووووق األ ووووما  ذوي اإلعاقوووو .2

وبمووووا ي ووووتجيل لمتطلبووووال قناووووج و ركووووة جميووووع ق األ ووووما  ذوي اإلعاقووووة أيووووا كانوووو    كللبلديةالغير قابعة  المرافووووق العامووووة 
 )محور المشاركة المجتمعية(. الصعوبوة التوي لديهوش

التي    المواءمة قضووواياسووورهش في  الم ووواهمة في قمييا ذوي اإلعاقة ما خالل قعزيز ودعش وق  وووير المتووواتكة الفعالة لهش وأل .3
)محور    ة الفرصوووووووة لهش للمتووووووواتكة في لجان البلدية الممتلفة بما يمدم مصوووووووالحهش والصوووووووالح العام.ك وإقافي   اقهش  قؤثر

 التمكين(

  
 مقدمة 

ذوي  األ وووووما  وهي قنبثق ما متوووووروق ة  ق   كقعتبر تعاية األ وووووما  ذوي اإلعاقة إ دو أولويال الدول والمنظمال المعاصووووورة
فونن م ووووووووووووووتوو العنوايوة   كوأكثر ما ذلو   .اإلعواقوة في فر  متهوافئوة مع غيرهش في كوافوة مجوارل الح واة وفي الم   بيراموة و ريوة

وياترن ارهتمام  .والرعاية بووي اإلعاقة يتووووووويج أ د المعايير األسووووووواسووووووو ة التي قاا  بموجبها  ضووووووواتال األمش وم وووووووتويال قطوتها
بالم ووووووووووتوو الحضوووووووووواتي الوي يحتل  كج بلد ما البلدان. فارهتمام بهوه التووووووووووريحة ما  شبحاجال ذوي اإلعاقة والمدمال المادمة له

وقمييا الفرد ما خدمة المجتمع. وتغش ما ينطوي    كبر مظهرقا  ضاتيقا بيج ما يعن   ذل  ما قوج  المجتمع لمدمة الفردالمجتمع يعت
صوودوت قانون يير  قعزيز   قد قش إر أن  كما قعايدال لش قعهدها مجتمعال أخرو  فل ووطيااإلعاقة في  ذوي األ ووما  عل   وضووع 

إجراءال قعزيزية قمفف ما معاناقهش وق واعدهش علم ارندماج  عبرالفل وطينيك جتمع و ماية  اوق ار وما  ذوي ارعاقة في الم
ويتضوووما الاانون الوي يعتبر األول ما نوع  في التاتيل الفل وووطيني أتبعة فصوووول قحتوي   .أسووووة بباقي أفراد المجتمع  كفي مجتمعهش

 قعالج كافة أوج   اوق ار ما  ذوي ارعاقة. كعلم عتريا مادة
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لتأكيد علم  ق ذي ارعاقة في "التمتع لالفصوووووووووج األول ما الاانون ينا علم أ يام وقعاتيهك ما بينها ما جاء في المادة األولم 
والم   الهريش والمدمال الممتلفة  ووووأن   ووووأن غيره ما المواننيا ل  نف  الحاوق وعل   واجبال في  دود ما ق وووومح  بالح اة الحرةك

  4 يجوز أن قهون اإلعاقة سووووووووببقا يحول دون قميا ذي ارعاقة ما الحصووووووووول علم قل  الحاوق"ك قانون تقش  ور ب  قدتاق  وإمياناق ك
  1999أكتوبر  23والوي نتوور في العدد الثالثون ما مجلة الوقا ع الفل ووطين ةك   بتووأن  اوق ار ووما  ذوي ارعاقةك  1999ل وونة 

ذي ارعاقة    1999نون الفل وووطيني لحاوق األ وووما  ذوي ارعاقة لعام  ويعرف الاا  وعمج ب  ما قاتيل نتووورة في الجريدة الرسوووم ة.
بأن  "التما المصاب بعجز كلي أو جز ووووووووووووي خلاي أو غير خلاي وبتيج م تار في أي ما  واس  أو قدتاق  الج دية أو النف  ة 

ا غير ذوي ارعواقوة ". ويتووووووووووووووهود واقع  أو العال وة إلم المودو الووي يحود ما إميوان وة قلب وة متطلبوال   واقو  العواديوة في مروف أمثوالو  م
ارعاقة  راكا ايجاب ا يتمثج في وجود نمبة نتطة ما ار ما  ذوي ارعاقة متمثلة في مجموعال  باب ة نا طة مؤهلة علم ا ما 

دفوواع عا  اوق ذوي اإلعوواقووة  للووممتلف المجووارل اركوواديم ووةك وممينووة وقووادتة علم ي ووادة التغيير المنتووووووووووووووود لواقع ارعوواقووة قهوودف  
ومناصووووووورقهش وقعزيز قدتاقهش. الم جانل التوج  الجديد للمؤسووووووو وووووووال الدول ة الداعمة بالتأكيد علم مبدأ قهافؤ الفر  وا ووووووورا  ذوي  

 دوات التي قعمج علم قطوت العمل ةما أهش األوالهيئال المحل ة  ارعاقة في المتووووووواتيع الممولةك ويعتبر دوت المؤسووووووو وووووووال الحيوم ة 
واسووووتهمال فعال اقها. كج هؤرء  وووويلوا الوعي لدو المجتمع الفل ووووطيني قجاه قضووووايا ذوي ارعاقةك قهلل  بمتوووواتكة ذوي ارعاقة في  

  2022نهاية عام    الوي اقراألعلم للتوووووووباب عد لووي ارعاقة في المجل   اوقمصووووووو ا ما  لبلدية تفحوضوووووووع المطة ارسوووووووتراق ج ة  
عمج بعض المؤسوو ووال مع ذوي ارعاقة ما   اسووتمراتذل  كل  بالرغش ما   وقحايق نمو اقهش.تسووش سوو اسووال التووباب   لم وواندقهش في

  وعدم المواءمةالمدمال المادمة ما المؤسووووووو وووووووال العاملة مع ذوي ارعاقة    وضوووووووعف جودةمنظوت اغاثي وخيري ر قنموي قطويري  
وارندية الرياضوووووو ة والمراكز التووووووباب ة وغيرهاك ووجود   لمرافق العامة وخاصووووووة الوزاتال والمباني الحيوم ة وبعض الجامعالالهاملة ل

األخيرة  لدتاسووووووة  وقتووووووير ا  جزء كبير ما ذوي ارعاقة بحاجة للتمييا المعرفي والحاوقي والعلميك والبطالة التي يعانيها ذوي ارعاقة.
 أن: 2017 عا ذوي اإلعاقة في عامي لإل صاء الفل طيني الصادتة عا الجهاز المركز 

 

 ذكوت و  27,253منهش   كما مجموج ارفراد 2.6بن ووووووووووووووبوة   كفردا  48,140اد ذوي ارعواقوة في قطواع غزة  عودد ارفر  •

 اناث. 20,887
 ما اجمالي ارسر في قطاع غزة. 12.5بن بة   كأسرة لديها فرد وا د علم ارقج ما ذوي ارعاقة 32043 •
 .2,0  بن بة تفحوأدناها في محافظة  3,2بن بة  أعلم ن بة أفراد ذوي اإلعاقة في محافظة  مال غزة  •
 بينما بلغ  في محافظة ك2.5 خان يون  وفي محافظة   ك2.8   دير البحكما وبلغ  ن ووووووووووووبة المعاقيا في محافظة   •

 .2.3  غزة
 ما ارناث. 13,188ما الوكوت و  14,409 كمنهش كفردا 27,750سنة   18 عدد ارفراد ذوي ارعاقة أكثر مابلغ  •
 .فردا 15,836فراد ما ذوي ارعاقال الحرك ة  يث بلغ عدد األقاريبا  يل  ارعاقة الحرك ة نصف العدد  •
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 منهجية إعداد الخطة
بالن ووووووبة لذ ووووووما  ذوي اإلعاقة وأسوووووورهش   للطرق والمرافق العامة و اجتها للتهيئةقحليج الحالة: دتاسووووووة الوضووووووع الحالي   .1

 والاضايا التي قحتاج إلم معالجة. وقحديد المتاكج
العلم ة المنهج ة  التمط ط والتصووم ش: بعد معرفة ار ت اجال الحق ق ة يتش وضووع ارولويال وما ثش التمط ط وفاا لذسوو  .2

 للوصول للهدف المنتود.
بمؤ وووووووووووووورال الق وا    وفاوا للغوايوال وارهوداف وارنتووووووووووووووطوة الماتر وة لربط النتوا جالتنفيوو والمتوابعوة:  يوث يتش البودء بوالتنفيوو   .3

 الموضوعة في المطة بما يحاق الغاية المرجوة
وارثر  التاي ش: يتش التركيز في هووه المر لوة علم ي وا  عنواصوووووووووووووور ت   وووووووووووووو وة لتنفيوو المطوة والمتمثلوة في الهفواءة والفواعل وة .4

 للمعايير المتبعة.وارستدامة وارتقباط وفق 

 
 خطوات إعداد الخطة: 

 ا للمطوال التال ة:لذ ما  ذوي اإلعاقة وفاق  المواءمةخطة قش إعداد 
  ل ضش مدير المتاتيعك ومدير الهندسة والتنظ ش ومدير التمط ط الحضري ببلدية تفحفريق التمط ط قتييج   .1
 .قحديد المدة الزمن ة إلعداد المطة .2
بالتحليج  اإلعاقة باإلضووووافة إلم الفئة الم ووووتهدفة للبدء  األ ووووما  ذوي وتش عمج مع المؤسوووو ووووال العاملة مع  6قش عاد   .3

 ( SWOT Analysis) باستمدام
 الم تابل ة.عاد ماابالل  مص ة مع أ ما  ذوو إعاقة والعامليا معهش للتعرف علم ا ت اجاقهش وتؤيتهش  .4
ء علم  لتمط ط واإلداتة العل وا بنواا  لتي نرغول إلم قحق اهوام ما خالل اجتمواعوال متهرتة لفريقهوداف "الغوايوال" اقحوديود األ .5

 مؤ رال التميز.
 بعد ص اغتها بصوتقها النها  ة. تةاإلدا هداف والمطة التنفيوية ما قبج اإلداتة العل ا ومجل اعتماد األ .6
 مؤس ال محل ة(. - الجهال الرسم ة -الجمهوت - إعالن المطة و قعم مها وإقا تها للمعنييا )جهال مانحة .7
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   خطة المواءمة مكونات
 

 األهداف العامة 
إدتاج مفهوم التصم ش التامج للوصول لهافة المباني والمرافق والمدمال التابعة للبلدية لضمان  اووووووووووووق األ وووووووووووما  ذوي   .4

 )محور المواءمة(. داخج مرافق البلديةاإلعاقوة في إميانيوة الوصوول و ريوة الحركوة والتناوج بأموان وكراموة واسوتاالل ة 
ة في إميانيووووة الوصووووول و ريووووة الحركووووة والتناووووج بأمووووان وكرامووووة واسووووتاالل ة في كافووووة  انفوووواذ  اوووووق األ ووووما  ذوي اإلعاقوووو .5

وبمووووا ي ووووتجيل لمتطلبووووال قناووووج و ركووووة جميووووع ق األ ووووما  ذوي اإلعاقووووة أيووووا كانوووو    كللبلديةالغير قابعة  المرافووووق العامووووة 
 )محور المشاركة المجتمعية(. الصعوبوة التوي لديهوش

التي    المواءمة قضووواياسووورهش في  الم ووواهمة في قمييا ذوي اإلعاقة ما خالل قعزيز ودعش وق  وووير المتووواتكة الفعالة لهش وأل .6
)محور    ة الفرصوووووووة لهش للمتووووووواتكة في لجان البلدية الممتلفة بما يمدم مصوووووووالحهش والصوووووووالح العام.ك وإقافي   اقهش  قؤثر

 التمكين(
 

 لخطة المواءمة اإلطار التنفيذي 
 

 : الهدف األول 

حقـوق األشـخاص ذوي  التابعة للبلدية لضمان   مفهوم التصميم الشامل للوصول لكافة املباني واملرافق والخدمات إدراج 

بأمـان وكرامـة واسـتقاللية ، وبمـا يسـتجيب ملتطلبـات تنقـل وحركـة جميـع ً   صـول وحريـة الحركـة والتنقـل اإلعاقـة في إمكانيـة الو 

 اإلعاقـة أيـا كانـت الصعوبـة التـي لديهـم األشـخاص ذوي  
 مؤشرات األداء آليات العمل األنشطة

بنى  تهيئة م

بما يراعي   البلدية

 الشمول للجميع 

الحتياجـــات األشـــخاص    بلدية رفح  بنىالعمـــل علـــت الـهياـــة الفـةيا يـــة مل •

مـــــــــــق ذوي اإلعاقـــــــــــة، بمـــــــــــا يشـــــــــــمل  املمـــــــــــرات، دورات امليـــــــــــا ، قاعـــــــــــات 

االجتماعــــات، مواقــــي الســــيارات، األبــــــــوار، املكاتــــــــب واملرافــــــــق حيـــــــ   

 يتطلــب أي خدمــات للجمهــور. .... ( ولجميــع أنــواع اإلعاقــات. 

ــــاعد،  بإرشـــــادات أو إشـــــارا  املكاتبتزويد أبوار   • ــــموعة مصل املصـ ت مسـ

 األبوار، االدراج.

 تزويد املصاعد، واالبوار، بإشارات وإرشادات تعريفية بصيغة بريل. •

 تزويد اشارات املمرات بصيغة بريل.  •

الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــة  عـــــــدد •  مـــــــمـــــــرات 

  املوا مة

ـــــلـــــــديـــــــة  عـــــــدد • ـــــبـ الـ ـــــكـــــــاتـــــــب   مـ

 املوا مة

جــــمــــهــــور  • خـــــــدمـــــــات  مــــركــــز 

 موا م

لســــــــــــــيـــــــارات  اأمـــــــاكـق    عـــــــدد •

 ذوي االعاقةاملال مة ل
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ــــــــال  • ــــــــة حــــ ــــــــار  دالــــ ــــــــع إشــــ ــــــــفا ، وو ــــ ــــــــاج الشــــ ــــــــتخدام الزجــــ ــــــــدم اســــ عــــ

 .البلديةاســتخدامه في ممــرات أو أبــوار 

ــ • اإلعاقــــةف في  ــــم لـشــــخاص مــــق ذوي ال ط الخشــــق لاملال اســــتخدام البــ

ــة   واملســــارر الخاصــــة بخدمــــات الجمهــــور، أو  ممــــرات البلديــــة الواصلــ

 ملخــارج الطــوارئ.

  مة لـشخاص مق ذوي اإلعاقة. ال توفـر مخارج طوارئ م •

ــم  ـن/ات ممــــــــــق  تصميــــــــــم نوافــــــــــذ اســــــــــتقبال منخفضــــــــــة للمراجعــــــــــ • ـــ لديهـــ

 .صــر قامــةصعوبــات حركيــة أو ِق

متوفر   • ميـــــــا   ــة  ال دورات  ـــ  مـ

الســـــــتخدامات األشـــــــخاص  

 مق ذوي اإلعاقة

ـــــر   • ـــــوفـ الــــــطــــــوارئ  تـ مــــــخـــــــارج 

مهياة لـشـــخاص مق ذوي 

 اإلعاقة

  تقنياتتهيئة 

بما يراعي   البلدية

 الشمول للجميع 

 تها، او بصيغة بريل. الالبلدية ومعام لوثا قوفـر ماسح صوتي ت •

توفيـــر بمنيجيـــة لالقـــراس  امل ســـطةف مـــق خـــال جمـــل قصيـــر  مدعمـــة   •

 بصـور واشـارات ورمـوز.

 مترجمـن/ات لغة إشار .توفـر  •

ــة   • ـــ ــداثـــــ ـــ ــاتحـــــ ـــ ــيـــــ ـــ ــنـــــ ـــ ــقـــــ ـــ ــتـــــ ـــ   الـــــ

ــــتــخـــــــدمـــــــة   ـــ ـــ ــة  ال مــلــلــاملســـــ ـــ  ــمـ

 اإلعاقةشخاص ذوي ـل

ـــــيغــة عــدد   • ـــ ـــــورات بصـــــ ـــ منشـــــ

 بريل

لـلـغـــــــة  تـوفـر   • ــة  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مـتـرجـم/ـــــــ

 اإلشار 

ـــــرات  عـدد ال  • ـــ ـــــور املنشـــــ ـــ   صـــــ

 الخاصة بذوي اإلعاقة

ــــدد   • ـــ ـــــــــرات  عـ ـــــــ ونشـــــ ـــق  وثــــــــا ـــــ

ـــة امل توفر  بخطوط  البلـــــديــ

 مكبر 

افق   تهيئة املر

التابعة  العامة 

للبلدية  

الحتياجات  

األشخاص من  

 ذوي اإلعاقة 

لتســهيل وصول األشــخاص   التابعة للبلديةكافــة املرافــق العامــة    تهياة •

مـــــق ذوي االعاقات والحصـــــول علـــــت الخدمـــــات  العمـــــارات الســـــكنية،  

املجمعــــــــــات التجاريــــــــــة، الشــــــــــوارع، مراكــــــــــز ثقافيــــــــــة، املرافــــــــــق العامـــــــــة  

 (وغـرها.عـب، األرصفـة، العمـارات، دور العبـاد  ال لحدا ـق، م

ـــة  • ـــق العامـ ـــة   ومتطلبــــات  الحتياجاتمواسمــــة املرافـ ـــة لكافـ ـــة الحركـ حريـ

ــــــوز،   ــــــزود  بالرمــ ــــــرور املــ ــــــارات املــ ــــــل إشــ ــــــات، مصــ ــــــخاص ذوي االعاقــ األشــ
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واإلرشــــــادات واإلشــــــارات الصوتيــــــة، البوســــــترات املكبــــــر ، البوســــــترات  

 بمنيجيــة القــراس  امل ســطة مــق خــال الرســومات والرمــوز. 

ر، واالدراج، بإرشــــــادات وعبــــــارات تعريفيــــــة تزويــــــد املصاعــــــد، واالبــــــوا •

 .ةمكتوبـة بصيغـة بريـل، وإرشـادات مسموع

ـــــور  في املرافق العــامــة • ـــ ـــــرات مصـــــ ـــ الحتيــاجــات ذوي اإلعــاقــة    توفـر نشـــــ

 السمعية.

ــــا • ــــاجـ ــــة الحتيـ ــــامـ ـــــرات مكبر  في املرافق العـ ـــ ت ذوي اإلعـــــاقـــــة توفـر نشـــــ

 البصرية الجز ية. 

ــــحت ال   تخــالي احكــامتحرير مخــالفــات رادعــة بحق   • ـــ ـــ القــانون    املنشـــــ

 فيما يتعلق باملواسمة.

ــــــــال  • ــــــــة حــــ ــــــــار  دالــــ ــــــــع إشــــ ــــــــفا ، وو ــــ ــــــــاج الشــــ ــــــــتخدام الزجــــ ــــــــدم اســــ عــــ

 أو أبــوار املرافــق العامــة. اســتخدامه في ممــرات 

ــ • املرافق   ـــم لـــذوي اإلعاقـــةف في ممـــرات  ال ط الخشـــق لاملال اســـتخدام البـ

، أو الواصلــــــــة ملخــــــــارج  الخاصة بخدمــــــــات الجمهــــــــور   واملســــــــارر  العامة

 الطوارئ. 

ــالتســـــــــــــهي • ــارج الطوارئ بـ ــة لـشـــــــــــــخـــاص مق ذوي ال ت املال تزويـــد مخـ  مـ

 اإلعاقة. 

ـــــم  تصميــــــــــم نوافــــــــــذ اســــــــــتقبال منخفضــــــــــة للمراجعـــــــــــن/ات ممــــــــــق   • لديهـــ

 صعوبــات حركيــة أو ِقصــر قامــة. 

 بريل.  ار واشارات املمرات بصيغةتزويد األبو  •

 واجز حامية امام مدخل العمارات.  رور  توفر ح •

  الطرق تهيئة 

  واألرصفة

الحتياجات  

األشخاص من  

 ذوي اإلعاقة 

ــــة  • ـــ ــــــ ـــ ــــة  الحتياجات  طرق المواسمــ ـــ ــــــ ـــ ــــة لكافــ ـــ ــــــ ـــ ــــة الحركــ ـــ ــــــ ـــ ــــات حريــ ـــ ــــــ ـــ ومتطلبــ

ــــــوز،   ــــــزود  بالرمــ ــــــرور املــ ــــــارات املــ ــــــل إشــ ــــــات، مصــ ــــــخاص ذوي االعاقــ األشــ

واإلرشــــــادات واإلشــــــارات الصوتيــــــة، البوســــــترات املكبــــــر ، البوســــــترات  

 بمنيجيــة القــراس  امل ســطة مــق خــال الرســومات والرمــوز. 

ــ • ـــ ـــ ـــــرات مصـــــ ـــ ــة  ألســـــــــــــمــــاس الطرق  ور   توفـر نشـــــ الحتيــــاجــــات ذوي اإلعــــاقـ

 السمعية.
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الحتياجات ذوي اإلعاقة البصــرية   ألســماس الطرق توفـر نشــرات مكبر   •

 الجز ية. 

تحرير مخــالفــات رادعــة بحق املنشـــــــــــــــحت ال   تخــالي احكــام القــانون   •

 فيما يتعلق باملواسمة.

ــــة  ال  مــــــــــــان ان تكــــــــــــون املمــــــــــــرات في الشــــــــــــوارع وعلــــــــــــت األرصفــــــــــــة م • ـــ ــ  مـــ

 ملســتخدمي الكراســي املتحركــة مــق حيــ  املســاحة و ســهولة الحركــة. 

  رور  توفر حواجز حامية امام مدخل العمارات.  •

 ـــــرور  عدم و ـــــع أشـــــجار او أعمد  كهرباس أو اية عوا ق مادية ع     •

 .املمرات واألرصفة

 

 

 

 الهدف الثاني: 

بأمـان وكرامـة واسـتقاللية في كافـة املرافـق   صـول وحريـة الحركـة والتنقـلحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة في إمكانيـة الو  انفـاذ

، وبمـا يسـتجيب ملتطلبـات تنقـل وحركـة جميـع ً األشـخاص ذوي اإلعاقـة أيـا كانـت   بلدية رفحق عمـل طـاالعامـة التـي تقـع  مـق ن

 الصعوبـة التـي لديهـم 
 مؤشرات األداء آليات العمل األنشطة

افق  تهيئة  املر

بما يراعي   العامة

 الشمول للجميع 

ــة   • ــ ـــ ــة الفـةيا يــ ــ ـــ ــت الـهياــ ــ ـــ ــــل علــ ـــ   لجميع املرافق العامة في مدينة رفحالعمــ

الحتياجــات األشــخاص مــق ذوي اإلعاقــة، بمــا يشــمل  املمــرات، دورات  

امليـــــا ، قاعـــــات االجتماعـــــات، مواقـــــي الســـــيارات، األبــــــــــوار، املكاتــــــــــب 

ــــــواع   ــــــع أنــ ــــــور. .... ( ولجميــ ــــــات للجمهــ ــــــب أي خدمــ ــــــ  يتطلــ ــــــق حيــ واملرافــ

 اإلعاقــات. 

ــــاعد،  بإرشـــــادات أو إشـــــارا  املكاتبتزويد أبوار   • ــــموعة مصل املصـ ت مسـ

 األبوار، االدراج.

 تزويد املصاعد، واالبوار، بإشارات وإرشادات تعريفية بصيغة بريل. •

 تزويد اشارات املمرات بصيغة بريل.  •

ــــــــال  • ــــــــة حــــ ــــــــار  دالــــ ــــــــع إشــــ ــــــــفا ، وو ــــ ــــــــاج الشــــ ــــــــتخدام الزجــــ ــــــــدم اســــ عــــ

 .املرافق العامةاســتخدامه في ممــرات أو أبــوار 

ــــدد • ـــ ــــة  عـ ـــ ــــامـ ـــ ــــعـ ـــ الـ ــــق  ـــ ــــرافـ ـــ  املـ

  املوا مة

الســــــــــــــيـــــــارات   • أمـــــــاكـق  عـــــــدد 

 املال مة لذوي االعاقة

في املرافق  دورات ميا   توفر   •

ـــــــــة   ــامـــــ ـــــــ ــعـــــ ـــــــ ــالـــــ ـــــــ ـــــــــة  ال مـــــ ـــــــــمـــــ  ـــــ

الســـــــتخدامات األشـــــــخاص  

 مق ذوي اإلعاقة

ـــــر   • ـــــوفـ الــــــطــــــوارئ  تـ مــــــخـــــــارج 

مهياة لـشـــخاص مق ذوي 

 اإلعاقة
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ــاســــتخدا •  ــــم لـشــــخاص مــــق ذوي اإلعاقــــةف في ال ط الخشــــق لاملال م البــ

واملســــــــــارر الخاصــــــــــة بخدمــــــــــات الجمهــــــــــور، أو    املرافق العامةممــــــــــرات  

 الواصلــة ملخــارج الطــوارئ.

  مة لـشخاص مق ذوي اإلعاقة. ال توفـر مخارج طوارئ م •

ـــــم  تصميــــــــــم نوافــــــــــذ اســــــــــتقبال منخفضــــــــــة   • للمراجعـــــــــــن/ات ممــــــــــق لديهـــ

 .صعوبــات حركيــة أو ِقصــر قامــة

انين   سن قو

تنظيمية تكفل  

افق   مواءمة املر

 العامة 

ـــــفــــات التــــامــــة   • ـــ عــــدم ترخية ايــــة مبــــاني عــــامــــة قبــــل التةامهــــا بــــاملواصـــــ

 للموا مة. 

إزالة ال ســـــــــــــطات والتعديات ال   تعرقل حرية الحركة ع   األرصـــــــــــــفة   •

 والشوارع. 

منــــــع ا حــــــار املحــــــال التجاريــــــة وغـرهــــــم مــــــق األهالــــــي مــــــق اســــــتعمال   •

األرصفـــــة واملرافـــــق العامـــــة ملصالحهـــــم الشـــــخصية خاصـــــة تلـــــ  التـــــي 

 تعرقـل حريـة الحركـة والتنقـل. 

إعطــــــــاس ا حــــــــار األماكــــــــق العامــــــــة القديمــــــــة مهلــــــــة معقولــــــــة ملوا مــــــــة  •

 انهــم مــق تصاريــح مزاولــة املهــق. مرافقهــم، واال ســيتم حرم

ــــــة  • ــــــخاص ذوي اإلعاقــ ــــــة ان األشــ ــــــي العامــ ــــــم املبانــ ــــــد تصميــ ــــــق عنــ التحقــ

ــا واســــتعمالها والخــــروج م هــــا   ــا ودخولهــ كافــــة يســــتطيعون الوصــــول الوهــ

 لية وامــان وكرامــةالبحريــة واســتق

عــــدد التراخية املمنوحــــة   •

الـعـــــــا ــة  لـلـمـرافـق  ـــ املـلـتـةمـ مـــــــة 

 باجراسات املواسمة

ـــــــحار   • ـــ عدد املخالفات أل ـ

ــــــر   الـــغـ ــتـــجـــــــاريـــــــة  الـ املـــحـــــــال 

 ملتةمة باجراسات املواسمة

عدد تصـــــاريح مزاولة املهنة   •

ـــــب   ـــــ ـ ـــ ــا بســـــ ـــ ــافهـ ـــ ايقـ ال   تم 

بـــــــاجــــراسات  ــتــــةام  االلــ عـــــــدم 

 املواسمة

 

 

 

 : لهدف الثالثا

في تمكـن ذوي اإلعاقة مق خالل تعزيز ودعم وتيسـر املشاركة الفعالة لهم وألسرهم في قضايا املواسمة ال   تؤثر في  املساهمة

 حياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في لجان البلدية املختلفة بما يخدم مصالحهم والصالح العام.
 مؤشرات األداء آليات العمل األنشطة

دعوة وشمول  

األشخاص من  

في  ذوي اإلعاقة 

التــــــــــي   واألنشطةدعــــــــــو  األشــــــــــخاص مــــــــــق ذوي اإلعاقــــــــــة في الفعاليــــــــــات   •

ـــــا   ــــــــ ـــ ـــة  بلدية رفحتنظمهــــــ ــ ـــ ـــــات الخاصــ ـــــد  البيانــــــ ـــــق قاعــــــ ـــــتفاد  مــــــ ، باالســــــ

مـــــــــــــق ذوي االعاقـــــــــــــة، وتوفيـــــــــــــر  ليـــــــــــــات الوصـــــــــــــول لتلـــــــــــــ   باألشخاص

عـدد األشـــــــــــــخـاص مق ذوي  •

دعوتهم  اإلعـــاقـــة الـــذيق تم  

 لحضور فعاليات البلدية
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فعاليات  

  واجتماعات 

البلدية التي  

 تخصهم

الفعاليـــــات، مـــــق خـــــال املواسمـــــة بأشـــــكالها املختلفـــــة لمســـــارر، دورات  

ميـــــــــــــا ، مواقـــــــــــــي ســـــــــــــيارات، الشـــــــــــــوارع واألرصفـــــــــــــة، وســـــــــــــا ل النقـــــــــــــل  

 .فواملواصالت

ــــــر أدوات   • الشــــــــمول والدمــــــــ  واملشــــــــاركة لـشــــــــخاص مـــــــق   ووسا لتوفيــ

، مصــــــلـ لغــــــة اإلشــــــار  ببلدية رفحاملختلفــــــة  عاقــــــة في الفعاليــــــات  ذوي اإل 

ـــــرات واألن ـــــلفي املؤتمـــ ــة بريـــ ـــ ـــــة، صيغـــ ـــــطة املختلفـــ ــات نشـــ ـــ ــة،  ، كلمـــ ـــ اطقـــ

 وغـرها القــراس  امل ســطة

شــــمول األشــــخاص مــــق ذوي اإلعاقــــة في الفعاليــــات ، مصــــل تخصيــــة  •

، مشــاركة لـشــخاص املؤتمراتوي اإلعاقــة في  فقــر  لـشــخاص مــق ذ

لجان البلدية املختلفة وخاصة ال   تخة  مــــــــــــــــــــــــــق ذوي اإلعاقــــــــــــــــــــــــــة في 

 . شؤون ذوي اإلعاقة

ـــــــــتجيب  تكون أنشــطة البلدية املختلفة ـــــــــــــــــرور  ان   • ـــــــــاســ  ةمســــــــ  ةوحســــــــ

 الحتياجـات األشـخاص مـق ذوي اإلعاقـة

ــــاس لجان البلدية   • عدد أعضـ

 املختلفة مق ذي اإلعاقة

 

التمييز اإليجابي  

لألشخاص من  

ذوي اإلعاقة في  

بلدية  برامج ال

املختلفة مثل  

التطوع وبرامج  

التشغيل املؤقت  

والتوظيف  

 الدائم 

تخصيـــــة برامـــــ  تنميـــــة اقتصاديـــــة وفـــــرص تشـــــغيل لـشـــــخاص مـــــق   •

 مـع طبيعـة اإلعاقـة يتالسمذوي اإلعاقـة، وبمـا 

توفيــــــر املرافــــــق املســــــاند  لعمــــــل األشــــــخاص مــــــق ذوي اإلعاقــــــة، مصــــــل   •

ــتجيبة   ـــ ـــ ــــ ـــــح مســ ـــ ــــ ــا ، لتصبــ ـــ ـــ ــــ ــة، او االكشــ ـــ ـــ ــــ ـــــق البحيــ ـــ ــــ ــة املرافــ ـــ ـــ ــــ مواسمــ

 األشــخاص مــق ذوي اإلعاقــة.  الحتياجــات

دي لـشــــــخاص مــــــق تنفيــــــذ مجموعــــــة مــــــق أنشــــــطة التمكـــــــن االقتصــــــا •

ـــــــــــة ، والحـــــــــد مـــــــــق الحواجـــــــــز التـــــــــي تحـــــــــول دون وصولهـــــــــم   ذوي اإلعاقـــــــ

 للمجتمـع، وجعلهـم مسـاهمـن اقتصاديـا في املجتمـع

ــــخاص الذيق تم   • ـــ عدد األشـ

الـبـلـــــــد فـي  مـق  تـويـيـفـهـم  يـــــــة 

خالل مشــــــــــــار ع التشــــــــــــغيل  

 املؤقت

ــــخاص الذيق تم   • ـــ عدد األشـ

ادمــاجهم في برام  البلــديــة 

 مق خالل التطوع

 


